Op Molendijk 165 is het dierenasiel Sliedrecht gehuisvest.
In het dierenasiel worden gevonden katten en afstandskatten
opgevangen. Ze ‘logeren’ er! Men tracht de katten zo snel mogelijk te
herplaatsen bij een geschikte nieuwe baas. Wie weet vinden ze net
zo’n lief baasje als kater ‘De Man’ er een had. Heeft U interesse? Zie
eens de website van het dierenasiel.

Mijn kaoter hiet ’De Man’… (1072)
Tusse aalle interessante verzaomelinge die d’r op dut
mement in ‘De Kopere Knop’ te bekijke zijn, vaalt ons d’n
aalderklaainste aareg op. Een prachtig, klaain zwart
kunstwaareksie mè kattesnorhaere. Aandoenlijk, en wat
een prachtverhaol hangt ’r naest! Mè toestemming van de
verzaomelaerster hier heur verhaoltjie, mor dan
‘verslierechst’. De kaoter is bekant 21 jaer geworde!
K.L.v.G.
Mijn kaoter hiet ’De Man’. Hij hè borsthaer en een snor. ’t
Begon as een grappie bij z’n geboorte, want hij was ’t
êênigste jongchie in ’t nessie van ’Poes’. Aalle maaisies
verliete ’t nest om op onderzoek uit te gaon, maor ’De
man’ bleef in d’n dôôs. Tòdat ik langs kwam … Snorrend
kroop tie op m’n schôôt en ’k was verkocht. Hij hè mijn

uitgekoze! Iemand had hum aailijk al uitgezocht, mor mijn
aalderbeste vriendin Cat wou dat ’De Man’ mè mijn mee
naer huis gong. Ze het ’m toe mè Lesbo’s omgerole, die
had een tekening in d’r vachie van knie- en
elleboogbeschaaremers en was een echt haontjie de
voorste.
’De Man’ hiettende faailijk ’De Zwarte Man’. Toe die êêmel
bij me kwam weune vong ’k dat toch wat lastig roepe op
straet. As ’k hum naer binnene wil roepe, doe ’k dà toch
mor mè ”Mannie!” of ”Mannechie!”, maor mêêstal staot ie
al klaor bij d’n deur om naer binnene te magge. Hij is
gêên held, al denke aanderes daer aanders over. ’De Man’
is aaigelijk hêêl klaain en dun, mor het een Pers as
vaoder. Z’n veuls te dikke staert lijkent aaltijd in de “Pas
op! Ik ben aareg groot”-stand te weze, en soortgenote
worde daer knap astrant van. Hij hou hêêlemael nie van
vechte. Ik denk zellef wel is dat ie nò nooit êêne slechte
gedachte hè gehad.
Hij is m’n beste vriend en dat nie allêên, we hebbe een
relaosie, een hechten band, liefde! As tie m’n sleutels hoor
rammele, springt ie al op om spinnend klaor te zitte omdà
’k t’r aan komt. As tie bij me komp zitte denkt ie:
Lekkerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. As ’k naer de koelkast lôôp,
denkt ie: Lekkerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. As ik gaot ete
denkt ie: Lekkerrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. As ik gao zonne denkt
ie: Lekkerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Hij is m’n wekkerrrrrrrrrrrrrrrr en de rede waerom ’k op
een leuk fêêsie tóch naer huis wil. ’s Nachs wi ’k bij hum
weze en nievers aanders slaepe. Hij slaep op mijn kusse,
‘t liefste i m’n aarem, mè z’n koppie i m’n hand.
Nekklachte, kramp, aosemnôôd en jukkende haere neem
’k op de kôôp toe, want ik vingk ’t ’t aaldergrôôtste genot
om naest die spinnenden haerbal in slaep te vaalle, tò
grôôte aaregernis và m’n vriendjies. Die motte plek
maoke voor ’De Man’ i m’n leve. Jammerrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Jantine Kraayeveld.

